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Beste collega’s en vrienden, 

Ik hoop dat het goed gaat met jullie allen en dat 

jullie een goede start in 2017 hebben gehad! We 

denken dat dit jaar voor onze vereniging, en allen 

die hierbij betrokken zijn, een erg opwindend jaar 

zal worden. We zijn bezig om een succes te 

maken van ons 46e internationale congres in 

Krakau, we werken hard aan de strategie voor on-

line zaken (zie hieronder) en onze relatie met 

onze industriepartners en alle projecten die we 

samen met hen doen, gaan erg goed. Dus het is, 

zoals jullie zien, erg opwindend en kunnen wij nu 

de eerste editie van het EDTNA/ERCA Nieuws 

2017 aan jullie te presenteren. Om de maand 

zullen jullie het laatste nieuws horen van onze 

vereniging en jullie kunnen ons natuurlijk volgen 

door onze website www.edtna-erca.com te 

bezoeken en ons op Facebook, Twitter en 

LinkedIn te volgen. 

Als jullie vragen hebben, aarzel dan niet contact 

op te nemen met ons secretariaat 

via edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

Coördinator van de publicaties van de 

EDTNA/ERCA  

Dutch Version's Editor 

Aase Riemann 
aase.riemann@kpnmail.nl 

Translators 

Theodor Vogels, Ronald Visser, Christa Nagel 
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We zijn trots jullie het Nieuws te kunnen presenteren in 

19 talen! 
 

Een van de voordelen een wereldwijde organisatie te zijn, is de mogelijkheid om het Nieuws te publiceren in 

meer talen dan alleen het Engels. Onze  Brand Ambassadeurs en vertalers doen uitstekend werk en we zijn erg 

bevoorrecht om zulke toegewijde en trouwe collega’s te hebben. Deze editie van het Nieuws is te lezen in 19 

talen: Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hebreeuws, Italiaans, Kroatisch, Litouws, Nederlands, Pools, 

Portugees, Russisch, Servisch, Sloveens, Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds. 

 

We zijn hier erg trots op en jullie kunnen al deze vertalingen vinden op www.edtna-erca.com  

 

Als jullie specifieke vragen hebben over de beschikbaarheid in jouw taal, neem dan contact op met de Brand 

Ambassadeur van je eigen land. Ze zijn meer dan bereid om jullie te ondersteunen. Zie www.edtna-

erca.com/about-us/brand-ambassadors  
 

 

 

ABOUT WORLD KIDNEY DAY  

 

Celebrated every year on the second Thursday of March, World Kidney Day (WKD) is the global awareness 

campaign that aims at increasing awareness of the importance of our kidneys to our health and reduce the 

impact of kidney disease and its associated problems worldwide. 

 

Read more about World Kidney Day: www.edtna-erca.com  
 

 

 

 
Verbetering van de zichtbaarheid van de posters in 

Krakau 
 

In Krakau zullen dit jaar alle posters op schermen getoond worden, wat we als een voordeel zien omdat je dan 

je poster niet meer in een koker mee hoeft te nemen. Iedereen van wie de abstract als poster geaccepteerd is, 

zal duidelijke richtlijnen ontvangen over hoe het dit jaar gaat. 

 

In het belang van je werk willen wij zoals gewoonlijk een korte mondelinge toelichting bij de verkozen posters 

presenteren. En alle posters zullen door experts op het betreffende vakgebied beoordeeld worden tijdens de 

conferentie om de scholarship-winnaars te bepalen.  
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Bezoek onze nieuwe website - www.edtna-erca.com! 
 

Veel plezier met het surfen op onze nieuwe website! Als je vragen of commentaren hebt, aarzel dan niet om 

contact op te nemen met ons secretariaat op edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Volg onze activiteiten op Facebook. 

 

 
 

 

 

MANUSCRIPT & POSTER SCHOLARSHIP FOR 2017 
 

De auteurs van alle aanvaarde abstracts (mondelinge- en posterpresentaties) worden aangemoedigd om een 

volledige paper in te dienen ter beoordeling voor de Manuschript Scholarship Award. De ingediende papers 

moeten voldoen aan de richtlijnen die aan iedere uitgekozen auteur zullen worden gestuurd. 

 

BEST MANUSCRIPTS AWARD tijdens de jaarlijkse algemene vergadering:   

 1e  prijs 500,- EUR 

 2e  prijs 250,- EUR 

 3e  prijs Vol jaar lidmaatschap EDTNA/ERCA aan maximaal drie auteurs die bijgedragen hebben aan 

het manuschript (de hoofdauteur, niet de presentator, zal beslissen wie dat zijn). 

Alle auteurs zullen een certificaat ontvangen. 

 

De prijzen voor BEST POSTER PRESENTATIE zullen tijdens de sluitingsceremonie toegekend worden:  

 1st prijs 250,- EUR 

 Certificaat van verdienste/vol jaar lidmaatschap EDTNA/ERCA 

 Eerste keer  Poster Presentatie: Vol jaar lidmaatschap EDTNA/ERCA 

Alle auteurs zullen een certificaat ontvangen.  
 

 

Samenwerking tussen EDTNA/ERCA en nationale 

verenigingen – Project voor elektronische bibliotheek 

educatieve artikelen 
 

Taal zal geen blokkade meer hoeven te zijn! Tijdens de laatste vergadering van  het EDTNA/ERCA 

hoofdbestuur en de voorzitters van de nationale verenigingen, zijn meer dan 10 landen overeengekomen om in 

een gezamenlijk project de educatieve artikelen van de EDTNA/ERCA elektronische bibliotheek te vertalen. Dit 

project zal de huidige, alsook nieuwe te ontwikkelen artikelen behelzen. Als je Grieks, Hebreeuws, Italiaans, 
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Pools, Portugees, Slovens, Spaans of Turks spreekt zullen deze belangrijke educatieve artkelen beschikbaar 

voor je zijn in je eigen taal. Dit project zal worden gelanceerd in Krakau. 

 

Wij willen graag een woord van dank uitspreken aan alle voorzitters van de nationale verenigingen voor zo’n 

grote mate van samenwerking, en aan de EDTNA/ERCA Branch Ambassadors van de deelnemende landen 

voor hun grote aandeel in het succes van dit project. 

Volg dit project via www.edtna-erca.com/education-and-research/electronic-library 

  

Ontzettend bedankt voor de samenwerking!  
 

 

 

Tien jaar van samenwerking – DOPPS Onderzoek 
 

Wij zijn erg verheugd om aan te kondigen dat de EDTNA/ERCA/DOPPS monografie 

getiteld Tien Jaar Samenwerking: DOPPS Onderzoek, De Europese Dialyse 

Transplantatie Verpleegkundigen Vereniging/Europese Nefrologische Zorg 

Vereniging (EDTN/ERCA), Arbor Research Collaborative for Health, en de 

“Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS)” compleet gereed is 

gekomen. 

 

Dit (elektronische) document werd opgesteld met een interactief onderdeel dat je 

automatisch zal doorlinken naar de verschillende paragrafen van de monografie 

door simpelweg op een onderwerp te klikken in de hoofdstukindeling. Download 

gaat via www.edta-erca.com  

 

 

 

Reisgids voor 

Nierpatiënten ontwikkeld 

door Diaverum Spanje 
 

Mis de kans niet om een exemplaar te bemachtigen 

in het Engels of Spaans. De faciliteiten die Diaverum 

levert maken voor je patiënten een heerlijke vakantie 

in Spanje mogelijk. Download de gids 

via www.edtna-erca.com   
 

 

 

Welkom in de wereld van onze ambassadeurs 

 

 
 

Vrijwilligerswerk bij EDTNA/ERCA betekent het ontwikkelen van professionele vaardigheden, het maken van 

nieuwe vrienden en het ontmoeten van collega's en last but not least plezier. 

 

Vrijwilligerswerk heeft positieve effecten voor u als vrijwilliger en voor individuen of groepen die werken met en 

betrokken zijn bij uw diensten. 

 

Vergeet niet om de plaatselijke activiteiten van onze ambassadeurs te volgen in de verschillende landen. Ze 

worden regelmatig ge-updated en als u specifieke vragen heeft, neem dan direct contact op met onze 

ambassadeurs zelf of neem contact op met ons secretariaat zodat ze u meer informatie kunnen verstrekken. 

 

Maak gebruik van de mogelijkheid om je te informeren over de nationale activiteiten en resultaten 

van EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities.  
 

 

 

Ben je betrokken en enthousiast? Ben je op zoek naar 

een nieuwe uitdaging? 
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Kom dan bij het team vrijwilligers en 

speel een actieve rol bij onze 

wereldwijde vereniging. Wordt 

onderdeel van een prachtig team! Op 

dit moment staan de volgende posities 

open voor EDTNA/ERCA leden: 

 

Brand Ambassador voor:  

 Hungary 

 Ireland 

 Portugal 

 Russia 

 Sweden 

Adviseur voor:  

 Peritoneale Dialyse 

 Transplant 

 

 

Als je in een van deze posities geïnteresseerd bent of je wilt een taakomschrijving ontvangen, neem dan 

contact op met het secretariaat door te mailen naar edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

 

EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 

Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


